
Kance且a壷a駁e窒癌chRewident／6W 

AⅢDYTQRSp崩kaz0．の． 

Siedziba：301）19Kfak6W，th．MazowleCka44／2 

tel・（012）6341772，（0）608494412，あX（012）6327497 

中∵∴∴∴言一㌧　　∴∴∴ 

OPINiANIEZALEZNEGOBiEGLEGOREWiDENTA

i．DiaSenatuAkademiiSztukPieknychim．JanaMatejkiwKrakowie．

旧Przeprowadz騰mybadanieza梗ZOnegOSPraWOZdaniamansowegoAkademiiSztukPieknychim．

JanaMatejkiwKrakowie，ZSiedz哩WKrakowie，PrZyPiiMatejki13川aktdreskIadasie：

1／wprowadzeniedosprawozdaniamansowego；

2／biianssporZadzonynadz廟31i12・2008roku，ktdrypostronieaktywdwipasywdwzamykasie

Suma．27700810，17zi，

3／rachunekzyskdwistratzarokobrotowyodOlOl・2008rokudo31．12．2008rokuwykazuJaCy

ZySknettOWWySOkoSci123814，4521，

4／zestawieniezmian w kapitaie（funduszu）wlasnym za rok obrotowyod O1．01．2008rok do

31．12．2008rokuwykazuJaCeWZrOStkapita山WはS［egOOkwote1685199，08zi，

5／rachunekprzepIywbwpienieZnychzarokobrotowyodOl．01．2008rokudo31．12．2008rokuwy－

kazuJaCyZmniejszeniestanuSrodkdwpIenieZnychokwote30243，5921，

6／dodatkoweinformacJeiobja：涌enia，

ZasporzadzenletegosprawozdaniamansowegoodpowiadaKierownikbadanejjednostki．

Naszymzadaniem byIozbadanieiWyraZenieopiniio rzeteinoSci，PraWidIowoSciiJaSnOScItegO

SPraWOZdaniafinansowegoorazpraw剛owoSciks向rachunkowychstanowiaCyCh podstaweIegO

SPOrZadzenia・

帖Badaniesprawozdamafinansowegoprzeprowadz鵬mystosowniedopostanowIeh－

1Irozdzia山7ustawyzdnia29wrzeSnIa1994rokuorachunkowoSci（Dz・U・Z2002「・Nr76，POZ・

694，ZPbZnieJSZymizmianami），

2／nomwykonywaniazawodubieglegorewidenta，WydanychprzezKrajowaRadeBiegNchRewiden－

tdwwPoisce，

PKOBPVO／Kakewnt：62102029060000110200145979

KRS；0000174219S社RejonowydJaKrakowa－SrddmieScia

Wsoko鑓kapita加zakぬdowego；100・000，0021



BadaniesprawozdaniafinanSOWegOZaPianOWaiiSmylPrZePrOWadz鵬mywtakisposdb，abyuzy－

SkaeracJOnaInapewnoSC，POZWaIajaCanaWyraZenieopiniiosprawozda［iu．WszczegdInoSciba－

danieobejmowaIosprawdzeniepoprawnoScizastosowanychprzezjednostkezasad（POIityki）ra－

ChunkowoSciiz［aCZaCyChszacunkdw，SPraWdzenie－WPrZeWaZaIaCejmieIZeWSPOSbbwyryw－

kowy－dowodOwizapISewksiegowych，ZktOrychwynikajaiiczbyiinformacjezawartewsprawoz－

dani両nansowym，jakicaIoSciowaocenesprawozdanlafInanSOWegO．

UwaZamy，Zebadaniedostarczy10WyStarczaJaCeJPOdstawydowyraZe［iamiarodajneJOPinii．

iV．Naszym zdaniem，Zbada［e SP「aWOZdaniemansowe，ObejmuJaCe da［eiiczboweiobjaS面enia

Siowne：

a）przedstawiarzeteinieijasnowszystkieinformacjeistOtnediaocenysytuacjimajakowejifinan－

SOWejbadanejjed［OStkinadzieh31．12．2008roku，jakteZJeJWynikuma［SOWegOZarOkobro－

tOWyOdOlO1－2008rokudo31．12．2008roku，

b）sporzadzonezostaIo，WeWSZyStkichistotnychaspektach，ZgOdniezokreS10nymiwpowoianej

WyZejustawiezasadami（POiityka）rach…kowoScioraznapodstawieprawidIowoprowadzonych

ksiag「achunkowych，

C）jestzgodnezwplywajacyminatreSesprawozdania而ansowegoprzepisamlPraWaipostano－

Wieniamista掴ubadanejjednostki．

ImielnaZWisko，numereWidencJuny lmIeInaZWiskoorazpodpjsosobyrepre－

OmZpo印僑biegIegorewidenta zen両年ceipodmio川praMmiony，klery

pIZeprOWa頓Cegolubkier晩CegObadanie：　　　　ZaWaHumoweobadanie：

BieglyRewide［而K堅／

mgrZbigmeWF

／1676　　　　　　　　　　　　　Prezes
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宣InformaciaotrwaniudziaIainoSci

S：informaciao：poIaczeniuslIeIekizastos°Wane

metodzieroziiczeniapoiaczenia

Spraw。ZdanIeZOStaIosporzadzoneprzyza一ozen－ukontynuacI－

dzlaIaIn。SCIgOSPOdarczeJPrZeZCOnaImnie」12mleSieCyi

dIuze－NieSaZnaneOk0liCZnOSCi，ktorewskazywaIybyna

iStnieniePOWaZnyChzagrozendiakontynu°WaniadziaIainosci

PrZeZlednostke

niedotyczy

Z．ZasadvpoiitvkirachunkowoSci

Zasadyrach…kowoScIPrZyJetePrZySPOrZadza…SPraWOZdaniaflnanSOWegOSaZgOdnezustawao

rachunkowoSci

SrodkitrwakiWNiPwanoscpoczatkowaSrodkbwtrwaNchiWartOScI

nIematerlainychiPraWnyChuJmOWanOWksiegaChwwysokoScI

Cenmabycia

AmortyzacJaObIiCZOnaZOStaklZgOdnieZZaSadamiWlaScIWymi

dlaamortyzacIiPOdatkowej，PrZyCZym

SrodkitnNaleowartoSclIednostkoweid03500zIodpiSyWane

byIyJednorazowowmIeSiaCuWydamadouzytkowaniai

ulm°WaneWeWidenqiSrodkdwtrwa母Ch

POZOStaわきrodkitrWaはumarzanebyIymetodaiIniOWa，Za

POmOcaStaWekprzewidzlanyChwUstawieOPOdatku

dochod°WymOSdbprawnych，

WartOSclniematerlaineIP「aWne－PrOgramyiIiCenCIeamOrtyZuJe

SiePrZeZOkres5iat，

InwestycjedIugotermmoweikretk°terminowe

WgCenynabycia

DIugoterminoweaktywafinansowe－W

WaltoSclgodziWeJ，WCenienabyciaZ

uwzgIednieniemutratywartoSci

Srodkiobrotowe

Zapasy

SurOWCeWgcennabycia

materiaIywgcennabycia

towarywgcennabycia

produktywgkosztuwytworzenia

NaieZn°Sci，rOSZCZeniaizobowIaZanIa：

BiiansowawycenasrOdkowobrotowychzostaIadokonanaw

SPOSObnastepuJaCy

naieznoSciWkw°CIeWVmaqaneiZaPlatyzzachowaniem

ostroznoscl、aZObowiaZanIaWkwocIeWVmaqaiaCeiZaPtaty

Srodkipienieine wwartoscinOminaineJ

KredytyipoZyczk－POZyCZklUdzielonewskorygowaneJCenIenabyciaIkredytyi

POZyCZkiOtrZymaneWSkoryg。WaneJCenienabycIa
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AktywairezelmγZtytu山odroczoneg。aktywa－WgSt。SOWnyChobiiczehd。konanychprzyzachowaniu

podatk”dochodowego°StroZnOScIZuWZglednIe…emZaSadyrzeteIneg。PrZedstawienia

WynikufinansowegoIednostki

KapitaJywJasne wwart。ScinOIninaineJ

Rezerwynazobowiazania wwlarygOdnieOSZaCOWaneWγS°koScI

FunduszespecJalnewwartoScinOmInalng

RozIiczeniamiedzyokresowewwartoScIn°mlnaIneJ

Wynikfinansowy ww－arygOdnIeuStaIone」WartOScl．PrZyZaChowaniUZaSady

memorIaIu・WSPe州emOSci・OStr。ZnOSciirealiZaqi

Zli Om6wieniepozostaNchzaqadnielizwiazanvchzesporzadzeniemspraw°Zdaniafjnansowego：

1）sprawozdanie（WtymraChunekprzepIywbwpienieZnyCh）－SPOrZadz°neZOStalowziigr，ZPe†naszczegdl°WOScIa

rzeczowaokreSionawzaIn「1doUoriZaWieradanepordwnawczewgart46，47I48∪°「．

2）rachunekzyskewiStratZaPreZentOWanOWWarIanClePOrdwnawczym，araChunekprzeplywdwpienIeZnyChsporzadzono

met°dapoSrednia

3）punktemwyISclOWymd°SpOrZadzenIaSPraWOZdaniaflnanS°WegobyiyprawldIowoprowadzoneksiegiraChunkowe．po

uzyskaniuZgOdnoScianalItyklZSyntetyka°raZZgodnoScIdziennikdwczesciOWyChzobrotamIiSaidamikontksiegi

glewneJ．

4）zamknietenadziehbiIans°WyksiegIrachunkowezawieraJaSaida，kterepouwzgiednieniuSaidkontkoryguJaCyChbadZ

aktuaiizujacychzostalywykazaneodpowIedniOWSPraWOZdaniufinansowym．

5）d°WOdyksieg°WeIksiegIraCh…koweorazdokumentyinWentaryZaCyJneZOSta－yuprzedniOSPraWdzone，Odp°WledniO

ZakslegOWaneIChron0logICZnieuPOrZadkowane，

6）wsprawozdaniumansowymwyodrebnI°∩°SaidadotyczaceJedn°StekpowiaZanychOednostkiZaiezne，WSPdIzaiezne，

StOWarZySZone，ZnaCZaCyinWeSt°「），

7）zgodnIeZZaPiSamIWZPRJednostkanieaktywowaは「°ZiiCZehztytuluodr°CZ°negOPodatkudoch°d°Wego

Krakbw，dnia19marCa2009r
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000275783

Akademia Sztuk Piekngch

p′e∝卸軸n由㈱Ⅳlalerki

計器a漂禁嵩
Iel．（012）2992022

Lp ��島D���#�����7F�跏�#��r�Lp ��册tanna2008 �7E�跏�#��r�

YlZIotych 儻かotYch 劔傅ﾄ弗坊ﾇ�6��MItIotych 

1 �"�鳴�釘�1 �"��3 釘�

A ��ｷG要�舶vX����#S#C3�"� �#�#��Sス�Cb�2i∴IL ��� ��

i ����c3#��2� 鉄ツ��C��e　I ��� ��

1 �����ﾂ� 尾��00　ii ���0．00 ���#���

2 夫V踞8�X�vﾗ������� ������Oiii ���0、00 �����

3 ����c3#c��5 鉄ャ����OiV ���0、00 尾簸��

4 �����B� ���C��0　V ���0，00 ���C���

i ���#S##sS���B� �#3�鉄c度�3R�訓∴Ⅵ ���0、00 ���#���

1 �&�ｶｧDﾖ�乏����#�CsS��"�8 ��イC���8�3��3　Vii ���0．00 ���#���

12346301 湯�130001515 物��d粕�� 剴�#3��H�CCR�1069く〕3．40 

b �'VB� ����s�32� ��SS�S#C��R�礼×1 5 裕ｦVﾖ���"�儖iOO 尾簸��

1630411、 ��1490455．7 

d ��涛C�#H��� ���C��0　8 ���8722976、27 塔#3cc�(�C�B�

55251、 ��45193、1 滴���� 剴��C���0．00 

2 ��田�##sC#�� 鼎sSCs�8��b�0　1 ��儖iOO �������

3 ��尾�� ���C��0　2 ��儖iOO ���C���

ii �����B� ���C��0 ��儖iOO ���C���

1 �����B� ���3��0 ���0－00 �������

2 ��尾�� 尾飛�0　3 ��儖iOO ���C���

N �����B� ���C��0 ���0、00 ���3���

1 �����B� ���C��0 霧�&��inowe �0．00 尾簸��

2 �����B� ���C��O　ii 沸�&��� 坊ﾖ匁�R�101322．26 ��S3c��C#��

3 �����"� 尾飛�0　1 夫�&V2� 末�ｦ�逍6��0、00 �������

Oi ��0。0 ����"�Wobec ��noslek ����3#(�C#b�85361120 

Oi ��0．00 ��kredyl 僞g�7ｦｶ��尾簸��0、00 

0、 ��0，0 枇��"�Zlyluh ��尾簸��0－00 

Oi ��OiO 枇����2� 剴��C���OiOO 

Oi ��OiO 枇��B�面Oe 剴���3#(��#b�85361120 

b ��尾�� ���#��0　順 ��躍柳ﾖｦ踟v��3101196，27 �3�#cS3��4���

Oi ��0。0 ������ 冓昨anydl 尾簸��0．00 

0。 ��0，0 枇���� � 尾簸��0、00 

Oi ��OiO ��� 剩���OiOO 

Oi ��OiO ��� 剩���0、00 

4 ��尾�� ���C��o　b 傅ﾆ覲�儖iOO ���C���

V �����B� ���C��0　2 ���1504533．06 ��s�sゴ��Cc2�

1 �����2� ���3��O　　a ���0。00 ���ﾃ���

2 �����2� ���3��O　b ��儖iOO �������

P ���#CScャ(�2� �#3#ss3���#B� ��儖iOO �������

i 沸���7���3#s��B� 塔#s��3��2 ���528114．25 都�#����3���

1 磐��坊��.���3#s��� �3#s��b�2 ���526114、25 都�#c������

2 �����B� ���3��0 ���沸R� �0．00 �������

3 ��&��撮iyP0tOWe ���B� ���3��O　　e 率��+B� 備6ﾆ�r�0，00 ���ﾃ���

4 稗�alY ���B� ���C��0 率�$��� ��c′00 尾簸��

S 覆� ���B� ������0　　9 �(��R�8時 ��658202．35 都Cc塔��CsR�

iI 披� ��#s�3#x�2� ���3c33x�3��7　h ���27758．29 鼎�#s��C3��

N ��0、 ��0．0 ���inne 剴#��3c���r�228008，69 

0， ��0．0 ����2�FundusZeSpc � ��Sツc�3�#��140867工40 

0、 ��0－0 枇���� � 鉄S#�CSx�CsB�5024769．61 

0、 ��0，0 ������ 冓my �������OiOO 

b 傅ﾆ覲������ ������0　2 �����尾ｶﾆU6�R�5520457．74 鉄�#Csン����

2 ����#sC3#x�"�3 ���3c33x�C��7 ���3253792．84 �#3�3�sS�3��

1652941 �2�119749．1 ��� 剴##ツcォ�C���2721714151 

165284， �2�119748．1 ��� 剪� 

Oi ���OiO ��� 剪� 

b ��尾��0 尾��00 ��� ��

Inne �1109033、 ���100855411 釘� 剪� 

d �����B�0 ���3��0 ��� ��

Ii �����C#Ccx�2�5 ���s#s�.r�24 ��� ��

1 �����C#Ccs��5 ���s#s���"�4 ��� ��

0． ���0．0 ��� 剪� 

0、 ���0．0 ��� 剪� 

0、 ���0．0 ��� 剪� 

0． ���0．0 ��� 剪� 

0． ���0、0 ��� 剪� 

b �� ���2�0 �����00 ��� ��

iubakcie 尾��0 尾飛�0 ��� ��

Oi ���0，0 ��� 剪� 

OnepOとyczkI 尾��0 ���B�00 ��� ��

0． ���0．0 ��� 剪� 

114246 迭�1172711，2 釘� 剪� 

0 ���s#s���"�����C��4 0 ��� ��

0． ��0．0 ��� 剪� 

2 N A 末趙�ｷ&B� ���������3c����B�#ss������2�0 7 7 ��������SC��B�#cc#�3�h�3��0 1 6aa 藍v�ﾕｦVﾒ��2770081017 �#cc#�3�cッ�
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Spo「zadzon°dma

27marCa2009「

四囲図
19°　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　KierOWnikJednostki



PieCZalka馳駆岬5783

Akadcmia SztukPieknych

jm・Jono Mafe輝

PLJana Mate」ki13

31－157　KRAKOW
RACHUNEKZYSKOWISTRAT

（Wara tp e　　　）

LP． ������������������������v�&��蹌���ｨ�ｨ��5ﾈ��7X6ﾘ���ｨ6ﾒ��2008 �#��r�

A． ��� ��

i ��� ��

Ii 沸ﾖ��� �21504，66 塔イH�3���

iii ��� ��

iV． ��� ��

B． ���� ��

I ��ﾖ�率�����713189，70 田#cSs��3Cb�

ii ���1878194，50 ��c�C3���3ッ�

用 標6�柳&6R��3194787，07 �#��Cピ3�Sb�

iV． ���17556，81 鼎�#c8�3c"�

V． ��� ��

VL ���4001817，53 �3イ##�H�Cビ�

Vii． ���1007075，42 都C��c��ﾃ3B�

ViI上 �� �� ��

C． �� ��｢� ��

D． �� ��878698，51 田ピcHv｣3��

i �� 鵡G要GwG'v�蘭6��43400－00 ��

iI 認�,､6ｦR�� ��

iii ���835298－51 田ピcC��C3��

各． ���214253，49 �##3イH�3S��

i ��� ��

II ��� ��

iii ���214253，49 �##3イC�S��

F． ���93494，18 都scSx�33"�

G． �� �35608，91 �3S��8�3唐�

i 韮� � ��

Ii ��ﾂ�tki，Wtym： �35607．31 �3S��8�3唐�

iii �� � ��

iV． ��� ��

∨． 末跏R��1160 ��

H． ���1760，64 �#s�X�3���

i ���921，14 ��S�h�3S2�

iI �� � ��

川 �� � ��

IV． 末跏R��839，50 ���祷�33r�

i ���127342，45 �����CX�CC��

」． �� � ��

i 覆� � ��

iI ��� ��

K． ���12734245 �����CX�3C��

」． ���3528，00 �3��(�3���

M． ��� ��

N． ���123814，45 ���c�38�3C��

MieJSCeidatasporzadzenIa

Krakow，dnla27032009r

PodpiSSPOrZadzaiaCegO Podp－SkierOWnlkaJednostki



000275783

Akademia SztukPieknych
Nazwa放け鵬ma Mateikl

PI ��Dｦ���ﾖ�FVｦｶ����8����������ｦW7F�v坊譁Wｦﾖ��轅ｶ��友�ﾆWt��2�nym 

31 ��ﾃ�X�莇��ﾈ-eUeh������w�3&5ｦVvV匁ｦV譁��� �&�*ﾔ幡&ﾆVvﾇ��

i 僮H*�8ﾖ�$�� �17185701，4 ��C3���#8�3��

ia �� ��17185701，4 ��C3���#8�3��

1 �� ��17185701，4 ��C3���#8�C��

1．1 �� ��1668318．0 �#��Scsx�3b�

a ���2839614．3 �3��鼎3h�3��

b ��凵|1171296．3 ��S���3sS��3"�

1．2 �� ��18854019，4 ��s�ゴs���3B�

2 ��aka �� ��

2．1 �� �� ��

a �� � ��

b �� � ��

2．2 �� � ��

3 �� � ��

a ��ie � ��

b ��B�ie（Znak－） � ��

3．1 �� � ��

4 �� � ��

4．1 �� � ��

a �� � ��

inne 剪� 

b ��� ��

4．2． �� �� ��

5 �� �� ��

5．1 �� �� ��

a ��ie（Zt河ulu〉 � ��

b ��Y?｢� � ��

5．2 �� �� ��

6 ��（f �� ��

6．1 ��ch �� ��

a ��ie（Zt河ulu） � ��

b �� � ��

6．2． ��● �� ��

7． ��ubi �� ��

7．1 �� �� ��

7．2 ��� ��

a �� � ��

b �� � ��

7．3 �� � ��

7．4 ��� ��

7．5 ��� ��

a ��� ��

涌ne 剪� 

b ��� ��

7．6 ��� ��

7．7 ��� ��

8 婦冶�觚GF���123814，4 ���c�38�3B�

a 仏�6ｶ觚GF���123814，4 ���c�38�3B�

b ��OZnak・ � ��

c ��ﾂ�Sku � ��

ii �� �18977833，9 ��s#�#c3H�3��

＝ ��straty） �18977833，9 ��s#�#c3H�3��

星　〉目上；‖
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eI＿157　KRAKO的cIlunel（prZepIywOwpiellierlychsporzadzonynadzieli31grudnia2008r・ 

A． ���� 

123814．45 ���c�38�CC��

848528，18 �#ss�S��C#B�

1． �����S���x�3�B�915213，64 

2． ��塔3��3S��119937 

3． 尾G2� ��ﾃ3Sc�x�33��－35103，98 

4． ��鼎sゴC��3s��－744612，39 

5． 沸ﾒ� ���3���0．00 

6、 沸ﾒ� ���3���0、00 

7、 沸ﾒ� ��ﾃ�3s塔��3ッ�－261206，23 

8． 沸ﾒ�anasta…Z°bowiazahkretkoterminowch，ZWiatkiemDOZvczekikredvt6W ��ﾃ#S33H�Csb�－4740439 

9， 沸ﾒ� 鼎sC�c8�3#r�449065、22 

10． 匁觀ｶ�&VｷGb����3���0，00 

川 ��'｢� 曝���������ﾈ�����ﾂ�的4064，64 

B． ���� 

i 夫�wb��#cc#����3���3879954，00 

1． 沸'b� 鼎3C���C���0。00 

2． 沸'b� �� 

3． �����3���0，00 

a） ���� 

b） �����3���0，00 

ZbV �� ��

dvw �� ��

SDね �� ��

Odsetki � ��

4， ���#c�ツ�������3879954．00 

i 婦fF�Fｶ���3s����8�3S2�4059934，65 

仁 疲�"� 涛ャcCH�C#b�346971，22 

2、 門r� �#s��SC��3#r�3712963，43 

3， �����3���0，00 

a） ���� 

b） ��尾簸��0、00 

ud �� ��

4、 匁�� �� 

Iii ��'｢� 兌x���X���ﾂ�－179980，65 

C． ��覆� �� 

I 夫�gr��3Sc�x�33��35103，98 

工 婦�ﾇ謡匁WGF�w芳�譁�VGｦ��微x�坊ﾖ�6ｦ��ｷ���ｦ迄�7�6��7H�WVﾖV蹤Gvｶ��友�ﾆ��6�&�ｦF��������� 

2． 塙&R� ���C���0，00 

3， 之ﾖ�� �� 

4， ���3Sc�x�33��35103．98 

i 婦fF�Fｶ�����3���0，00 

工 疲�"� �� 

2． 濡gr� �������0。00 

3． 匁覲� �� 

4． �����3���0100 

5． ���� 

6， ���� 

7． ����B� ���C���0，00 

8． 尾G2�e個 ���C���0，00 

9－ 匁覲� �� 

iii ����T��35103，98 

D． ����ﾃ3�#C8�CS��239207，97 

王． ���� 

zmi �� ��

F． �����s#s���3#B�933503，27 

G． �7&�� ���C#Ccx�3cR�1172711，24 

0，00 ���3���

M】e）SCeidataspoiZqdzenia
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A鵬dema SztukPieh排h

ⅡmJnna Ma（e聞

計器a書籍嵩

的atkoweinfcmacjei韮蛙盤oZdaniadnansoWQfL9

1）Szczeg批〉WyZakreszmIanWartOScIg…PWart。Scig叫PrOdzLaJOWyChSrodkdwtMaNch、

WartOSciniematerlainychlPraWnyChorazInWeStyqidhgc厄minowychych．zaweraJatyStan

tychaktywewnapoczat（水rokuobrOtOWegO，ZW唆kszenIaiZmn画SZe…aZty州u aktual画i

WartOScI・nabyclaiprZemieszczeniaWeWneZnegQcraZStankohcowy，adiamajatkuamort仔°WanegO

POdobneprzedstawleniestandwltytuIewzmLandotychczasowejamOrtyZaqlIubumorzenia

ZmianywIZecZoWychaktywachtrwaJych

Lp． 婦�7ｦ7ｦVvF匁坊譁R�Stanna POcZatek Okresu 沸ﾖ��迺��7F�跏����8�ｳH�ﾃX�｢�ZWiekszenia ��

1 �"�3 釘�5 澱�

i 夫�'D�66匁坊ﾖ�FW&��匁Vｧ�&�v覲�

a ��486401．04 ��C�S(�3��� 鉄��SS8�C�B�

b 芳��6�5ｦ�4�WVﾔ�%ｦV貳R�480512，95 �3s�8�CCB� 鼎イ##h�33��

C ��5888，09 ���C3��3Sb� ��c3#h��cR�

iI �7&�ｶ幽�6�帽����ｳ(�ｳ8�ｳH�ｳX�｢�

a �� �#�cイ塗�3s��357540，61 ��

b 芳��6�7ｦ�6�WVﾖ�'ｦV譁R� ��3�3Ccs�sb�356356，05 ��

C �� 都cS�#��3�"�1184，56 ��

1． 背'V蹠��婦G儲�&�v�坊7ｨ�GUｧ友ｸ�｢�

a ��1656890，52 ��767，82 ��cSc�##�s��

b 芳��6�7ｦ�6�WVﾖ�'ｦV譁R�266875′00 ��SS�c��C���460－69 鼎#�C�3�3��

C ��1390015，52 ��307，13 ��#3Cc3��C3��

2 �'VG匁ｶ��4柳ｶ�坊柳&坊ｷG末�,f末�F沫v��� �� ��

a 夫�'F�6W��ｴ5ｦ�Fｶ��� ���鼎��H�3S"� ��

b 芳��6�7ｦ�6�WVﾖ�'ｦV譁R�4500997、06 鼎3ン##�S�� 鼎�3涛���3Sb�

C �� 田SS��(�3�"� ��

3 標'ｦ�GｦV譁�FV6��7ｦ觀蒙�7ｧ枚��

a 夫�'H�ｵ6W��7ｦ�Fｶ���6680491、71 塔C3�sX�3#R�331002，11 都��#ScH�3コ�

b 芳��6�7ｦ�6�WVﾖ�%ｦV譁R�5190035，96 田�##C(�332�330124，68 鉄SC#�S8�3c��

C ��1490455，75 ��c��3(�3�"�877，43 ��cS�C���3#B�

4 �7&�ｶ宥&�舶7��GR�

a 夫��67��ｴ5ｦ�Fｶ���6工178，91 ���#ツ��C��� ��cC�Cx�3�"�

b 芳��6�7ｦ�6�WVﾖ�'ｦV譁R�61178、91 塔sCH�3cR� 田涛#8�3cR�

C �� 涛C�#H�C3b� 涛C�#H�33b�

a 夫�'D�6W��7ｦ�Fｶ���248728．55 �#ゴC��3���25770168 �#S�S�X�3ビ�

b 芳��6�7ｦ�6�WVﾖ�%ｦV譁R�203535，41 ��イ��3#��25770，68 ��田#SH�3���

C ��45193114 ����S���s"� 鉄S#S��Cッ�

8
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SrodkitMaiewbudowieobejmuJa：

Lp． ��Stanna POCZatek Okresu 沸ﾖ��迺��7F�跏����8�ｳH�ﾃX�｢�

1 �"�3 釘�5 澱�

1． �� �� ��

2、 ��4754783160 �#s��SC��3#r�1443589，91 田�##sC#�澱�

raZem 鼎sSCs�3�c��2711549，27 ��CC3S������6022742196 

2）wartoSegruntewuzytkowanychwIeCZyScie，

Akademiaposiadagruntyu乏ytkowanewieCZyScieowartoScibrutto1550688，90PLN，

nettol129205，59PLN

3）wartos。nieamOrtyZOWanyChiubnieumarZanyChprzezJednostkesrodkbwtrwatych，

uzywanychnapodstawIeumewnaJmu，dzIerZaWyilnnyChumew，WtymZtytuiu

UmOWieasingu．

AkademianieposiadaSrodkewtrwaiychuZywanychnapodstawietegotypuumew

4）zobowiaZaniaWObecbudzetupahstwaiubJednosteksamorzaduterytoriaine90ZtytuIu

uzyskaniaPraWaWIasnoScibudynkbwibudowIi－

AkademiameposiadazobowIaZaII wobec budZetu panstwa Iubgminy

Ztytu山uzyskaniaprawawねsnoSci budynkdw ibudowiI

5）daneostrukturzewIasnoScikapita山Podstawowe900raZiiCZbIenOminaineJSubskrybowanych

akc川WtymuPrZyWiieJOWanyCh，

NiEDOTYCZY，

6）stannaPOCZatekrokuobrotowego，ZWiekszenialWykorzystanieOraZStankoncowykapltalOw

（funduszy）zapasowychireZerWOWyCh，OiieJednostkanieSPOrZadzazestawIeniaZmian

WkapItale（funduszu）WはSnym，

PowγZSZeinformacJeZaWaltesawdokumenciellZestawieniezmianwkapitaiewねsnymil，

StanoWIaCymcZeScSpraWOZdaniafinansowegoZarok2008，

7）propozycJeCOdosposobupodziaIuzyskuIubpokrycIaStratyZarOkobrotowy，

Zyskzarokobr。toWy2008zwiekszyf…duszpodstawowyUczein主

8）daneostaniereZerWWedIugceiuiChutworzenianaPOCZatekrokuobrCtCWegO，

ZWiekszeniaCh，WykorzystanIUlrOZWiaZanIuiStaniekoncowyml

Wrokuobr°tOWym2008AkademianIetWOrZyIarezeIW

9）dane00dpiSaChaktuaIIZuJaCyChwartoSenaieznosci。ZeWSkazamemstanu

napoczatekrokuobrotowego，ZWiekszenlaCh）Wykorzystan－u・rOZWiaZamu

IStanienakonIeCrOkuobrotowego

Dane°°dpisachaktuaiizujacych

l OdpiSyaktuaiiZuJaCeWartOSCnaieznosciZtyt niedobordwISZkbd

StannaPOCZatekokresu　68000，－PLN

Wykorzystan－e　　　　　25000，－PLN

Stan nakonieCOkresu　　43000，－PLN

lO）podzialzobowIaZahdiugoterm一nOWyChwedIugpozycJIbiiansuopozostaIym

oddniabIIansowego，PrZeWidywanymumowa，OkresIeSPlaty

a）dolr°ku－Zobowiazan－enakwotel・640，・PLNIkaucjagwarancyjnaI

b）powyZejlr°kudo3lat－Z°b°WiaZanienakw°telO1322，26PLN

IkauciegWaranCyine／



8

8

8

8

8

c〉powy之ej3iatd05iat－AkademianieposiadategotypuzobowiaZan

d）powγZej5iat－AkademianieposiadategotypuzobowiazaIi．

11）W kaziStOtnyChpozycJiCZynnyChiblernyChroziiCZenmiedzyokresowych

Uczelniaposiadanak°meCrOkuczy…eroZliczeniamiedzyokresowe－

krdtkoterminowe－naktOreskIadajasIeprZedpiatynapre…meratecZaSoplSm，

PrZedpIatynawyJaZdysiuzboweorazopiaconezgoryzarok2009ubezpIeCZenia．

Nakoniec2008rokuUczeiniaposladaIarozIlcZeniamiedzyokresowepIZyChdchodbw

naktereskIadaIysle：

rozliczemadIugoterminowewkwocie2955．957，37PLN

rozliczeniakretkotermlnOWeWkwocie2－564．500，37PLN

NaroziiCZenladlugoterminOWeSkIada」aSIe

PraWOWieCZyStegouzytkowaniagrUntOW

OtrZymanenieOdpはtnieSrOdkitWaIe

／aparaluraKBN／

amortyzacJaWyPOSaZeniaIsrOdki

StudiOWnieStacJOna「nyCh，InWeStycJeaParatUrOWeKBN／

OtrZymaneS「OdkinareailZaCIeZakupOwsrOdkow

tTwalychiinWeStyCyJyCh

amortyzacJaSamOChoduIFiatDucatoI

PLN1126998147

PLN　265735，73

PLN　867718187

PLN　599456163

PLN　96047，67

KretkotermInOWerOZiiCZeniamiedzyokresoweobeJmuJa

dotacJeMKiDNnastyczeh2009

nIerOZIICZOnedotacJenabadaniaW－asneiStatUtOWe

dotacJenaZadaniadowykonaniaWrOku2009

SrOdkiPrZenieSゆneZWP†atZaStudlanieStacJOname

Isemestr2008／2009

SrOdkiPrZenieS10neZWP－atzastudLadokt0ranCkie

iPOdyplomowe－isemestr2008／2009

PLN　866000100

PLN　475675120

PLN　506012、26

PLN　465101、22

PLN　25171169

12）WykazgrupzobowiaZanZabezpieCZOnyChnamaJatkuJednostki，

Akademianiep°Siadazob°WiaZahtegotypui

13）ZobowiaZanIaWarUnkowe，WtymrOWnIeZUdzieioneprzezJednostkegwarancJeiPOreCZenia

takzeweksiowe．

AkademiamepoSiadazobowiazahwarunkowych・

1）strukturarzeczowa（rodzaledziaIalnoScI）iterytOriaina（kraJ、eksport）prZyChodbwnettOZeSPrZedazy

PrOduktdw，tOWardwimateriaIow．

AkademiaprowadzidziaIaIn°SetyIkowkrajui

2）wySOkosciWy」aSnieniePrZyCZynOdpiSOWaktuaIIZUJaCyChsrodkitrWaIel

AkademianiedokonywaIatakichaktuaiizacJl・

3）wySOkoseodpiSOWaktuaI－ZuJaCyChwartosczapasewI

Akademianiedok°nyWaIawr°ku2008takichodplSbw

4）informaqeoprzychodach，kosztachIWynikachdzIaIaInoScIZanieChaneJWrOkuobrotowym

iubprzewIdzianeJdozanieChamawrokunastepnym，

AkademianiezamechaはzadnegorodzaJudzialaInoScianinieprzewidujetego

dziaIaniawprzyszioScI

5）rozIiCZeniegiownychpozycJirOZniaCyChpodstaweopodatkowaniaPOdatkiemdochodowym

odosobprawnychodwynikuf一naSOWegO（ZySku，Straty）bruttO，

AkademiaJeStZW〇一nionazpodatkudochodoweg。。dosebprawnych・PIaciJednak

podatekodwydatkew，ktereniezostaIyuznanezakosztyuzyska…aprZychodbw

wswietieprzepis6wustawyopodatkudochodowymodosdbprawnych・Dowydatkew

8

　

8
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tychzaliczono：

Odsetkiztyt．skIadkiZUSwkwocie498．48PLN

OdsetkiZtyt．pOdatkudoUSwkwocie50，20PLN

pozostaiekosztyfinansowewkwocIe516，63PLN

darowiZnyprZekazanewkwocie2500，00PLN

WydatkirepreZentacyJneWkwocie15000，81PLN

Razem：　　　　　　　　　　　　18．566，12PLN

6）wprzypadkuJednosteklktotesporzadzaJaraChunekzyskowIStratWWarIanCiekaikuiacy」nym

daneokosztachwytworzeniaPrOduktownawIasnepotrzebyorazokosztachrodzaJOWyCh，

AkademiaprzyJeIap°reWnaWCZyWarIantpreZentaciirachunkuzyskewistrat．

7）kosztwytWOrZeniaSrOdkowtrwalychwbudowIe，Wtym°dsetkiOraZSkapltaiiZOWane

rOZnlCekursoweodzobowiaZanZaCIagmetyChwceIuiChsfinanSOWania．

AkademianiewytwarzaIatakichSr°dkdw

8）ponleSiOneWOStatnimrOkuiPIanowanenanastepnyroknakIadynaniefinanSOWeaktywatrwale

OdrebnienaIezywykazacponleSiOneiPianowanenakIadynaochronesrodowiSka，

Wroku2008AkademiaponiosIanakIadynaniefinanSoWeaktywatIWaIewwysokoSci

NieZnanaJeStJeSZcZeWyS°koScpianowanychnaMadewwroku2009・AkademianiedokonaねZadnych

nakladewnaochroneSrodowISka・

9）informacJeOZySkachlStratachnadzwyczalnyCh．zpodzIa－emnaIosoweiPOZOStaIel

AkademianieponiosIazyskdwistratnadzwyczaJnyCh．

10）podatekdochodowyodwynikunaoperaciaChnadzwycza甲yCh－

AkademianieoslagneIawynikunaoperacjachnadzwyczaInych・

2a）DlapozycJibiiansuIraChunkuzyskowIStrat，WyraZOnyChwwalutachobcych－kursyprzyJetedoiCh

WyCeny，

NiEDOTYCZY

ObiaSnieniaStrukturysrodkowpieneZnyChprZyIetyChdorachunkuprZePIywbwplemeZnyCh，aWPrZyPadku

gdyrachunekprzepIywowpIenieZnyChsporZadzanyieStmetOdabezpoSrednia．dodatkowonaIezyprzedstawiC

uzgodnleniePrZePlywowpienieZnyChnettozdzia†ainosciOPeraCyJneJiSPOrZadzonemetOdaposrednial

wprzypadkurOznICPOmIedzyzmianamiStanuniektorychpozycJiWbiiansleO「aZZmIanamitychsamychpozycJi

wykazanymiWraChunkuprZePIywowpIenieZnyChnaiezywyJaSniciChprZyCZynyi

AkedemiaSpOrZadziIarach…ekpIZepIywdwpiemeZnyChmet°dap°Srednia・ZmianyWStanaChvlγkazane

wrachunkuprzepA／WbwpienieZnychwynikajazestanewpoczatkowychikohcowychbiiansu

informacJe0

1）charakterzeiCeIugospodarczymzawartychprzezlednostkeumdwnieuWZgledmOnyChwbiIansIe

wzakres－enIeZbednymd00CenyWPIywunasytuacJemalatkowa・finanSOWa＿lWynikfInanSOWy

lednostkI，

2）iStOtnyChtransakcIaCh（WraZZIChkwotamI）zawahychprzezjednostkenainnyChwarunkachniZrynkowe

zesuonamiPOWiaZanymilPrZeZktOrerOZumieSieJednostkIPOWIaZaneOraZ

a）osobe．ktoraJeStCZIonkiemOrganUZarZadzaJaCegC．nadzoruJaCegOiubadminiStrUJaCegOJednostki

iub」ednostkiZniaPOWiaZane」iub

b）osobe．ktdrajeStmaIzonkiemiubosobafaktycznlePOZOStajaCaWeWSPOinym pozyciu、krewnym

iubpow一nOWatymdodrugIegOStOPnIa．PrZySPOSOblOnymiubprzysposab－aJaCym，OSObazwiaZana．

ztytu－uopieklIubkurateiiWStosunkudoktoreJkoiwiekzosdbbedacychczlonkamIOrganuZarZadzajaCegO

nadzorujaCegOiubadminiStru」aCegO」ednostklIubJednostkIZn一年POWiaZaneJIIub

c）JednostkekontroIowana，WSPdIkontrOiowanaIubinnaJednostke．naktOraZnaCZaCyWPlyw

wywIeraiubposiadaw…eJZnaCZaCaiioscgIosewlbezpoSrednIOiubpoSredni00SOba一〇ktdreJmOWa



漢i

8

1

1

8

8

WIItaIb，iub

d）JednostkereaiiZuJaCaPrOgramSwiadczehpracowniCZyChpo°kresieZatrudnlenia，SkIerOWany

doprac°WnIkewJednostkIiublnneJJednostkIbedace月ednostkap°WIaZanaWStOSunkud°teiIednostki

WraZZinf°rmaqamlOkreSiaJaCymiCharaktertychtransakqi

informaqedotyczaceposzczegoinychtransakqimOgabyezgrupowanewedIuglChrodzaJu，

ZWyJatkIemPIZyPadku．gdyinformaqenatematposzczegoinychtransakqiSanieZbednedia

ZrOZumIemaIChwplywunasytuaqemaIatkowa，finanSOWaiWynikflnanSOWyJednostki．

NiEZAWIERANoTEcoTYPUTRANSAKcJi．

3）przecIetnymWrOku°brot°WymZatrudnIen町ZPodzIalemnagrupyzaw°dowe，

PracownICyumySIowi　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3310seb

PracowniCynaStanOWiSkachrobotmCZyCh　　　　　　　　　　　　　37oseb

PracowmCyZatrudnienIPOZagranICamikraju

書　誌晋ynaurl。PaChwychowawczychiubbezp－atnych　　詰誓。

8

8

8

8

1

8
5．

1

m

m

8

8

86・

8

□

4）wynagrOdzeniaCh，IacznIeZWynagrOdzeniemZZySku，γPlaconychIubnaIeznychosobom

WChodzacymwskIadorgandwzarzadzaJaCyChinadzoruJaCyChsp〔）一ekhand10WyCh（diakazdeJgruPyOSObno）．

NiEDOTYCZY．

5）pozyczkachlSwiadczenIaChopodobnymcharakterZeudzIeIonychosobomwchodzacymwskはdorganOw

ZarZadzaJaCyCh。nadzorujaCyChiubadmInIS血JaCychspdlekhandlowych（diakazdeJgruPyOSObno），

ZeWSkazaniemWarunkbwoprocentowaniaiteminOwspIaty∴

NIE DOTYCZY．

6）wynagrodzenlubIegIegorewIdentaIubpodmiOtuupraWniOnegOdobadaniaSPraWOZdah

mansowych，WyPtaCOnymIubnaieznymzarOkobrot°WyOdrebnieZa

a）ObowlaZkowebadamerOCZnegOSPraWOZdanla面ansowego

kwota6．300，－PLN＋22％VAT

laczniebrutto7・686，00PLN

b）mneusIugIPOSwiadczaJaCe

NiEDOTYCZY

C）usIugidoradztwapodatkowego，

NiEDOTYCZY．

d）pozosta†eusIugi，

NiEDOTYCZY．

1）lnformacieOZnaCZaCyChzdarzeniaChdotyczacych iatubiegIychuJetyChwsprawoZdanIu而ansowym

rokuobrotowego，WtymOr°dzaJuPOPeI…OnegO的duorazkwoclekorekty．

Takiezdarzenianiewystapiry，

2）informacJeOZnaCZaCyChzdarze…aCh．jakienaSta的POdniubIlansowymianieuWZgiedniOnyChwsprawozdaniu

finanSOWym．

TakiezdarzenianiewystapiIy，

3）przedstawieniedokonanychwr。kuobrotowymzmianZaSad（POiityki）「achunkowoScI・WtymmetOdwyceny°raZZmian

sposobusporzadzaniaSPraWOZdamamansowego・IeZeiiWyWieraJaOneiStOtnyWPlywnasytuaqemajatkowaflnanSOWa

iWynIk師anSOWyJednostkl言ChprzyczynyiSPOWOdowanazmianamIkwotewyn－ku血ansowegooraZZ…anWkapitaie

（funduszu）wIasnym，

Nieby．ozmianwmetodziespolZadzaniasprawozdaniafinansowego・

4）1nformaqeliCZbowezapewniaIaCeP。rewnywain。SedanychsprawozdanIafinanSOWegOZar°kpopIZedzaJaCy

ZeSPraWOZdaniemZarOkobrotowy，

P°rdwnywaInoSezosta．azachowanabezdokonywaniazmianwbiiansieotwarciaroku2008・

1）informacJeOWSPeInychprzedsieWZieCIach，ktdrenIePodlegaJakonsolldacJi・Wtym

NIE DOTYCZY．

2）informacjeotranSakcJaChzJedn°StkamiPOWiaZanymi一



NIEDOTYCZY．

3）wykazspeIek（nazwa．sIedzlba），WktbrychJednostkaposiadaconaJmnig20％udziaiewwkapitaie

iubogeineliiCZbiegIosdwworganieStanOWlaCymSPdIki，WykaztenpowinienZWieraetakze

inf°「maqeOPrOCenCIeudzia伯wIStOPniuudzIa山wzarzadzaniuOraZ°ZySkuiubstracienettO

tychspdiek zaostatnirOkobrotowy．

NiE DOTYCZY．

4）」eZeli」ednostkanieSPOrZadzask°nS°iidowanegosprawozdanlafinanSOWeg°，korzystaJaCZeZWOinIenia

iubwyIaczeh，

NIE DOTYCZY．

WprzypadkusprawozdaniafinanSOWegOSPOrZadzonegozaokres，WCIagukteregonastapiIo

POlaczenie

NiEDOTYCZY．

WprzypadkuwystepowanianlePeWnOScICOdomoziiWOScikontynuowanIadziaIainoSc上OPiS

tychniePeWn。SciOraZStWierdzenie，ZetakaniePeWnOSewystepuJe・0raZWSkazanle・CZy

sprawozdanIef－nanSOWeZaWierakorektyztymzw－aZane‖nformacJaPOWinnaZaWieraerdwnleZ

opiSPOdeimOWanyChbadZpIanowanychprzezJednostkedz－aねhmaJaCyChneceiueIiminaqe

niePeWnOScl，

NiewystepuJe…epeWnoSe，codomoiliwoScikontynuowaniadziaIalnoSci・

Wprzypadku，gdyinneinformaqe，niZWymieniOnePOWyZejmOglybyw－StOtnySPOSOb

wpIynacnaocenesytuaqlma」atkoweJ，flnanSOWeJOraZWyn－kfinanSOWyJednostki，nalezy

uJaWmeteinformacJe

lnformacJeniewystepuJa・

据置〈　黒沼煉

KrakOw，d岬27malC

Kwestor

DanutaBan10WSka

Rektor

PrOfAdamWsiOIkowski
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4・　Daneide［tydkujacezbadanesprawozdaniemansowe

5i DaneidentydkujacepodmiotuprawmOnyIbieg！egorewide［taPrZePrOWadzaJaCegOWjegoimieniu

badaniesprawozdaniamansowego
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4．　CharakterystykaposzczegdlnychgmPbiiansujakteZpozycjiksztanujapyChwy［ikdnansowyzarok

Obrotowyt…aJaCyOdOl．01．2008「．do31．12．2008「
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4．2．RachunekzyskdwiStrat－Waha［tPOrbwnawczy
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Akade州aSztukP廟［yChim Ja［aMatelki

A．CZEScoGOLNA，

1“　Daneidentyfikujacebadanajednostke．

1°1°　Nazwa：AkademiaSztukPieknyChjmiJanaMat函（ZWanarewnieZwdalszejczeSci

Raportu”badanajednostkal∴Akademia”iub，，ASPi’）．

1・2・Adressiedziby：31－157Krakdw，Pi．Ja［aMatejki13．

1・3“Funduszpodstawowybadanejjednostki：

Nadzieh31・12i2008rifunduszpodstawowy（ZaSadniczy）wynosiI18854019，45zLW

Okresie podlegaJaPym badaniu naStaPiioiegO ZWiekszenie O2839614，35zli

ZmnleJSZe［ieokwote1171296，32zi．

1．4．　PrzedmiotdziaIaInoSci：

PrzedmiotemdzialalnoScibadanejjednostkijest：

－　ksztalcenieiWyChowaniestudentdw，

－　PrOWadzeniebadahnaukowych，

－　doksztalca［iekadrynaukoweJWZakresiekuituryiSZtuki．

1．5．Skladosobowykierownictwabadanejjednostki（imiona，naZWiskaifunkcjeoraz

Zmiany wtym zakresieiich daty w badanym roku obrotowym oraz do dnia

Zakohczeniabadania）：

OsobamiupowaZnionymidoreprezentaciibad ��觀ｦｦVF踟7Fｶ�'薄��b�

mieiNazwisko 波V豸6ｦ��

Prof．JanPamuね �&VｷF�&F�譁�3�4�%���a2008「． 

Prof，AdamWsiolkowski �&VｷF�&�F譁�ﾇw'ｦU6��a2008「． 

mgrinZ．AdamOIeszko 噺��4帽,ﾒ�

mgrDanutaBaniowska 物�ﾄ6�ｶ��6ﾆT沸��ﾄｷvW7F�"�

2．　PodstawaprawnadziaiainoScibadanejjednostkL

2．1．　AktzawJaZania：

Badanajednostkazostaiapowolanaw1818roku，najpieMPOdpatronatemUniwersytetu

JagiellohskiegojakoSzkoJaMaIarstwa，RzeZbyiRysunku aod roku1900uzyskala

StatuSAkademiiSztukPieknych．

Akademia Sztuk PieknychimiJana Matejkiw KrakowieJeSt akademickauczelnIa

PubIicznadziaJajacana podstawie ustawy z dnia27iipca2005roku－”Prawo o

KanceiarlaBiegiychRewldentew

AUDYTOR，Spdlkazoo．

NrKIBR459



伽虹高田巾im・J帥a鵬坤　　　　　　　　＿

SZkoInicMewyZszym”（Dz・UiNr164，POZ1365，ZPbZniejszymizmianami），OraZW

OParCiuo：

●RozporzadzenieRadyMi［istrdwzdniallsierpnia1950r・，（Dz．U．Nr39，POZ．355）

WSPraWieutworzeniaAkademiiSztukPiastycznyChwKrakowie．

●Uchwaienr494RadyMinistrdwzdnia20grudnia1957riWSPraWiezmianynazwy

AkademiiSztuk PiastycznyCh w Krakowie na，，Akademia Sztuk Pieknych w

Krakowie’’．

●RozporzadzenieRadyMinistrdwzdnia28wrzeSnia1979riWSPraWienadania

AkademiiSztukPiek［yChwKrakowieimieniaJanaMate時，（Dz．U．Nr23，POZ．

136）．

2・2・RejestracJapodatkowaistatystyczna：

1）　numerewidencyjnyNiP：　　　675“00°07・570

Decyzja w sprawie nadania numeruiden的kacyj［egO NiP zostaia wydana w dniu

22．02．1994「．

2）　numerstatystycznyREGON：　POOO275783

ZaSwiadczenieonumerzeidenty欣acyjnymREGONzostalowydanewdniu12．08．2005r．

3，1nformacJe o SpraWOZdaniu finansowym badanej jednostki za poprzedni rok

obrotowy．

Sprawozdaniemansowezarokobrotowy2007：

1）　byIobadaneprzezpodmiotuprawniony，dzialajacypod面ma：

KanceiariaBiegIychRewidentbwAUDYTORSpdIkazo．0．ZSiedzibawKrakowie

PrZyul．Mazowieckiej44I2iuzyskaiooplniebezzastrzeZeh，

2）　zostalozatwierdzoneprzezSenatASPwKrakowiewdniu15・05i2008riWformie

UchwaIy．

Zysk za rok obrotowy2008w kwocielO6933，40zI zwiekszyI fundusz

POdstawowyUczelni

3）　zostaloogioszonewMonitorzePoIskimBNr612zdnialOkwietnia2009「・，

4）　zostaI°PrZeSねnedoorganurejestrowegotj・MinisterstwaKuIturyDepahament

SzkoinictwaArtystycznegowdniu24．06．2008r．，

5）　zostaloprzekazanedoMaIopoiskiegoUiZeduSkarbowegowdniu24・06i2008ri

KanceIarlaBlegIychRewidentdw

AUDYTOR，SpOlkazoo

NrKiBR459



AkademIaSztukPieknychim Ja［aMateIkI

4・　Daneidentyfikujacezbadanesprawozdaniefinansowe

NazbadanerocznesprawozdaniemanSOWeSkiadasie：

WproWadzeniedosprawozdaniafinansowego，

biIanssporzadzonynadzieh31i12・2008「・同drypostronieaktywowipasywOw

ZamykasieSuma27700810，17Zら

rachunekzyskewistrat zarokobrotowyodO1．01．2008r．do31．12．2008r．

WykazuJaCyZySkne的WWySOkoSci123814，45zL

ZeStaWienie zmian w kapitale（funduszu）wJasnym za rok obrotowy

OdOliOl・2008r・do31・12i2008riWykazuiaCeWZrOStkapita山wIasnegOOkwote

1685199，08Zら

rachunek prze巾rwew pien唾nych子a rOk obrotowy od OliOl・2008ri

do　31i12・2008　r・，WykazuJaCy ZmnielSZenie stanu SrodkOw pienieZnyCh

Okwote30243，59zL

dodatkoweinformacjeiobjaSnienia．

5・Daneidentyfikujace，pOdmiot uprawnionyi biegJego rewidenta

przeprowadzajacegowJegOimieniu badaniesprawozdaniafinansowego，

5，1．Nazwa：KanceiahaBiegIychRewidentewAUDYTORSpOtka20．0．

5．2，Adressiedziby：30－019Krakdw，u上Mazowiecka44／2．

5，3．Wpisdorqestrusadowego：

KanceIahaBieg母ChRewidentdwAUDYTORSpdikazo．0．jestwpisanadoKrajowego

Rejestru Sadowego－Rejes血PrzedsiebiorcOw－POd numerem KRS：0000174219，

prowadzonegopIZeZSadRejo［OWydlaKrakowa－SrddmieSciawKrakowie，XIWydziaI

GospodarczyKraowegoRejestruSadowegozsiedzibawKrakowie，uiiPrzyRondzie7．

5，4．WpisnaiiSciepodmiotbwuprawnionychdobadaniasprawozdahfinansowych：

KanceIariaBiegIychRewidentdwAUDYTORSpdJkazoiO・．」eStWPISanaPOdnumerem

459［aiiste podmiotOw uprawnionych do badania sprawozdahlmansowych，

napodstawieUchwa母nrll／55／95KrajowejRadyBiegJychRewidentdw zdnia24maia

1995「．opubiikowaneJW Biuietynie Nr22zsierpnia1995riKrajoweJIzbyBiegiych

Rewidentbw．

5．5．　DaneidentyfikujacebiegiegorewidentabadajacegosprawozdaniefinanSoWe：

mgrZbigniewFraczek－biegiyrewidentnrewidencyjnyKIBR898／1676，

ZWanyWdaIszeJCZeSCiraportu”biegIym一一i

KanceIanaBIegIychRewidentbw

AUDYTOR，Sp撮azoo．

NrKIBR459



AkademiaSztukPieknychIm．JanaMat函

6．　0SwiadczeniaidostepnoSCdanych，

6“1．KanceiariaBieg巾chRewident6wAUDYTORSpdIkazo．0，ZSiedzibawKrakowie

OSwiadcza，Zejestniezaie圭naodbadanejjednostkiiwypeJniaustawowezasady

bezstronnoSciiniezaleZnoSciokreSlonewart．66，uSt，3ustawyorachunkowoSci．

6，2．Biegiy oSwiadcza，ZejestniezaIeznyodbadanejjednostkjiwypeJniaustawowe

Warunkido wyra圭enia bezstromeJlniezaieZneJ opiniio przedstawionym do

Zbadania sprawozdaniu finanSoWym，OkreSlone w ah．66，uSt，2ustawy o

rachunkowoSci，

KanceIa胴BiegIychRewidentbw

AUDYTOR，Sp（順azoo

NrKIBR459



AkademlaSztukPieknychim・JanaMate，kI

B“　ANALIZASYTUACJIMAJATKOWEJIEKONOMiCZN〇・FINANSOWEJBADANEJ

JEDNOSTKi．

1“　Wykaz wezIowych wskaZnikew，obiiczonych na podstawie wybranych dahyCh

finansowychisprawozdah finansowych，charakteryzuiacych wsposeb syntetyczny

dziaJaI11056badanej jednostkiijej wyniki，rentoWnoSe oraz sytua魂majatkowa

ifinansowa．

Lp． 僣�/�ｧv�w6ｶ�ﾅﾈ�����4�6V&�(x�7ｦV譁��j．m． �&��'&�c�鰾�

2008／／ �#��x���2006 

1 �"�3 釘�5 澱�

1． �7Vﾖ�&末��6���Zl �#ss������3�r�25529316－86 �##�sC�3俣S��

2． 婦匁霧f匁��6�匁WGF��ZI ��#3��H�3CR�106933，40 ��ﾃ3s#3x�CCB�

3． 噺��友���鉾V襾W7ｨ�､ﾖ�6∫�Zl ��ンss�38�3���17292634i82 ��C3C#sド�33��

4． 噺��友���鉾V襾W7ｨ�ｧ��7F�v���ZI ��ャSC����3CR�17185701，42 ��C3���#8�3�"�

5． �&V蹤�踞6Vｶ��友�郵�鉾V襾W7ｧX�ｧt��6觀v����$��｢�％ ���3cR�0，62 ��ﾃ��3#b�

6． �&V蹤�踞6Vﾖ�ｦ�FｷX��$���｢�％ ���3CR�0－42 ��ﾃ��3�r�

7． ��'ｧ�6�G匁WGF�W7�'ｦVF�皛��&�VｷCgv�&�｢�F��&Wv蒙�FW&���'r�Zi �#田ツ�C��C�b�26986468，72 �#3S�3s3h�3�"�

8． 婦6ｶ�ｦ譁ｷ�ﾇ匁踞66棉7F��譁���ｴ蘭ﾖ�)u､�V�$坊ﾘ�遖�&�･ｦV譁�ｷ�4友Vﾖ匁�R�Z〝Z－ ���ﾃs��0．74 ���3Sr�

9． 婦6ｶ�ｦﾖﾈ���匁蔟69�ﾇ7F���."�ﾆ�ｸ枅��&ﾗD���&ﾆVﾘ�ﾅｦ���7��ｨ��#�&�ﾆ�ｦ�譁�ｴ�'Fｶ�Vﾖ匁�R�ZIIzI ���3s��0，74 ���ﾃSr�

10． 婦6ｶ�黐ｷ�ﾇ匁踞69�ﾄ�7F��譁��也vW94坊ｴ微Fｶ�Vﾖ匁�X�遖�&���ｦ�譁�ｴﾖｶ�Vﾖ匁�R�ZllzI ���C3r�0．38 ���3#��

Kancela「iaBieglychRewidentdw

AUDYTOR，Spdlkazoo

NrKIBR459



AkademlaSztukPieknychim．Ja［aMatejkl

CharakterystykadziaIalnoScibadanejjednostkiiJejwynikufinansowegozaiata2006°

2008wtysiacachzlotych，

一Lp． ��蚰�6妨ｦVvFﾆ譁V譁R�中・ �&��'&���

2008 �#��r�2006－ 

／1 �"�3 釘�5 澱�

1． ��'ｧ�6�G率Gｦ����匁�66萌芳�ｷG�7ｦ覽���$坊ﾘ�5wG木�b�tys．zI �#��3��C��26456，6 �#3����32�

dotaqazbudZetu 仞�､��2570914 �#3C3x�32�20671－2 

OPIatyzazaiecia dYdaktYCZne 仞�､��2126．1 ��s���ﾃB�1406．7 

POZOStaIe 宥�8�Eｨ�ﾂ�129614 ��3���3��1002，4 

2． ��仏�6�G率Gｦ����匁�66�&�F�v7ｦT｢��ｿｦXｺ婦E木�b�tys．Z－ 鉄�H�ﾃB�501，6 鼎s(�3R�

dotaqezbudZetu �+ﾈ*��472－3 鉄���3b�472，5 

Srodkina「eaiizacIe PrOiektewbadawczych 倬饂｢�30－4 ���3��1，8 

SPrZedaZpraciuslug badawczvch 宥�8�G､��1，7 ���3��14，0 

3． ��'ｧ�6�G匁WGF�W7�'ｦVF�ｧ��ps．Z† �#田ド�3��26986，4 �#3S�8�3r�

4． 噺�7ｧG萌ｦ����ﾆ踞66薮�W&�7�$�T｢�pS．Zl �3�#Sx�3��27372，6 �#C��(�3"�

5． ����7F�ﾆW�'ｧ�6�G薮�W&�7綿�ﾖR�直Zi 塔s��3r�687－6 鉄C��3b�

6． ����7F�ﾆVｶ�7ｧG薮�W&�7幡覲�吟Zl �#�H�32�223，8 塔8�32�

7． ��'ｧ�6�G貿匁��ﾕ4�R�Vs．zI �3X��b�35，1 ��h�CR�

8． 噺�7ｧG��6��6�R�Vs．zI ���3r�2，7 滴�C2�

9． 仏�6ｶ匁�Gｧw�7ｦ�ｦ覲�直Zl ���3��0．0 ���3��

10． �7G&�G匁�Gｧw�7ｦ�ﾈ�ﾖR�吟ZI 尾飛�0，0 尾飛�

11． 仏�6ｸ��7G&�F�''WH����tys．zi ��#x�32�110，0 ��ﾃ#��3��

12． ����FVｶF�6�F���tys．zI �8�3R�3，1 嶋�ﾃ"�

13． 仏�6ｶｶ宥&�F�觚GD��Vs、Zl ��#8�3��106，9　　　　　－37，2 

KanceianaBIegIychRewidentbw

AUDYTOR．Spdtkazoo
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Wykazszcze的owychwskainikew，obliczonychnapodstawieszczegeIowychdanych，

charakteryzuiacychdziaIaInoSebadanejjednostkizaIata2006°2008．

Lp． 婦�7ｦ7ｦVy¥ｦ譁V譁X���j，m． �&��'&����

2008 �#��x���2006 

1 �"�3 釘�5 澱�

1． ��'ｦV6妨F��末7ｦ&�ｦ�G'VF譁��6�vD坊ﾒ�OSOby �3s��355 �3SB�

2． 婦匁�w&�ｦV莓�''WGF��tys．zl ��鼎CH�3B�17613，2 ��ccS��C��

3． 婦匁�w&�ｦV譁�''Vﾖ��ﾇｦ�ﾈﾆF譁�Vv��tys．zl／os 鉄(�3b�49，6 鼎x�3��

4． ��'ｦV6妨F��ﾆ�7ｦ&�ｦ�G'VF譁��6��&�6�譁ｶGr���Vｶ��6��ﾆ��V5ｧ�6坊末�ｶ�FVﾖ�6ｶ�6��OSOby �#Sr�245 �#C"�

5． 婦匁�w&�ｦV譁�(�WWGF��&�6�譁ｶGv��Vｶ��6��tys．zl ��C����r�13224，7 ��###(�3r�

6． 婦匁�w&�ｦV譁�''WGF��&���v譁ｶ'v��Vｶ��6����ﾇ�&�6�讎ｶ���Vｶ�Vv��tys．zIIos 鉄��3��54，0 鉄��3R�

7． 犯�7ｦ&�7GVFV蹤Gv�D坊ﾒ�OSOby ��#�B�1099 ���#��

8． 認����ｦ'VEｦWH�6�Gｦ����ﾆ踞6VG芳�ｷG�7ｦ���tys．zI �#Ss���3B�23437－3 �#�cs��3"�

9． 認����ｦ'VEｦWGV��Gｦ����匁�46G芳�ｷG�7ｦ�����ﾇ7GVFV蹤��tys．zIlos �#��3"�2113 �#��3��

10． 噺�7ｧG要VD遊w&�ｦ�ｧR�吟ZI �3�#Sx�3��27372．6 �#C��(�3"�

11． 噺�7ｧG要VD遊w&�ｦ�ｨ�6�ﾇ7GVFV蹤��直ZiIos �#H�3��2419 �#8�3B�

12． ��'ｧ�6�G匁VﾇF�W7�'ｦVF�ｧ��&�VｷFGr�吟Z－ �#田cH�3R�26977，6 �#3S�(�3��

13． ��'ｧ�6�G匁WV�W7�'ｦVF�ｧ��&�VｶﾆWvﾖ也W2�F��6ｦV��Gｦ����匁�66G芳�ｷG�7ｦ����要妨'7｣�(�ﾃ��｢�吟ZI �3鉄X�C��3540，3 �#�#��C��

14． ��'ｧ�6�G��ﾖWGD�U5�%ｦVF�ｧ��&�VｷFWvﾘｨⅣ2�F��6坊��Gｦ����匁�6VG芳�ｷG�7ｦ����ﾂ�7GVFX�ﾗF���T坊ﾖﾇv妨'7｣�8�繆�｢�tys．zI／os �8�C2�3，2 �(�3��

15． 婦匁�w&�ｦV譁�''WV����7F�蘭6��&�6�譁ｶGr�tys．zl 鼎S33�r�438815 鼎C#����

16． 沸�ﾈﾆF譁V譁V�d坊ﾗ���7F�ﾇ�6��&�6�譁ｶWr�OSOby ���2�110 ���"�

17． 婦匁�w&�ｦV譁�(�WX�����7F�ﾇ�6��&�6�譁ｶGr���ﾇｦ�G'VF譁�Vv����7F�蘭6��&�6�譁ｳer��夫妨'7｣�T��h�｢�吟Z－los 鼎��C��39．9 �3��3R�
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C，CZEScszczEGeLOWA，

1°　OcenaprawidiowoScistosowanegosystemuksiegowoSciidziaIaniapowlaZaneJ

ZhimkontroIiwewnetrzneJ．

1ili Badana jed［OStka posiada aktuainazatwierdzona przez jej Kierownika，Pisemna

dokumentacjeopisujacaprzyjeteprzezniazasady（POIityke〉rachunkowoSci．

1・2・Ksiegirachunkoweotwahopoprawnie（ZaChowanozasadeformalnejc圃OSci）or平

ZaPeWnl0nOkompietnoSeipoprawnoSCdokonanychwnichzapiSdwlichpowiaZanie

Zdokumentamiorazsprawozdaniemmansowym．

1i3i Dokumenty ksiegowe odpowiadaja wymogom ustawy o rachunkowoSci，ZaWieraua

StWierdzenie sprawdzeniai zakwa皿Owania dowodu do uieCia W ksiegach

rachunkowych przezwskazanie miesiaCa OraZSPOSObu uIeCiadowodu w ksiegach

rachunkowych（dekretaqa）orazpodpisosobyodpowiedzialnejzatewskazania．

1・4・KsiegIraChunkoweprowadzonesawsposdbrzeteIny，bez鴫dnyisprawdzainyoraz

ZaChodzizgodnoSemiedzyzapiSamikont，danymidziennikaorazzestawie［iaobrotbw

i saId・Metody zabezpieczenia dostepu do danychisystemuich pIZetWaIZania

ZaPOmOCakomputerasazasadneIPraWidIowe．

1i5・UzgodnionedanezksiagrachunkowychsaprzeniesionepoprawniedoposzczegdInych

WZOrbwsprawozdaniafinansowegoq．biiansu，raChunku zyskdwistrat，ZeStaWienia

Zmianwkapitaie（funduszu）wlasnym，raChunkuprze的WewpienieZnych．

1i6i Badana jednostka zachowala obowiazek przeprowadzeniainwentaryzacJi z

uwzgiednieniemJeJCZeStOSci，PrZedmiotuiterm血．

RdZniceinwentaryzacy叩e ZOStaIy prawidiowo ustaionei roziiczone w ksiegach

badanegookresuii［WentaryZaCJemOZnauznaezapoprawna．

1．7．KsiegiraChunkowe，dokumentacJa ksiegowa，ZatWierdzone sprawozdanialmansowe

OraZdokumentacjaopisujacaprzyjetezasady（POIityke）rachunkowoSciprzechowwane

ichronionesaprawidiowoprzezokresprzewidzianywustawieorachunkowoSci．

1．8．Wynikiprzeprowadzonegodlapotrzebocenysprawozdaniamansowegowyrywkowego

badanjaksjagrach…kowychzbadanymsprawozdaniemmansowympozwaIaJauZnaC

ksiegIraChunkowezaog6両espeIniajacewarunekprawidiowoSci．

KanceiarIaBiegIychRewidentdw

AUDYTOR．Spdlkazo．0．
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2・　DziaianiesystemukontroliwewnetrzneJ．

WbadanejjednostcesystemkontroiiwewnetrzneJZOrganizowanyiWykonywanyJeSt

WSPOSbbnastepuIaCy：

1）　kontrola formal［ai rachmkowa przeprowadzanaieSt PrZeZ PraCOWnikbw

POdieglychKwestorowiASP，

2）　cal03e kontro”wASP zorganizowanaieStWformie kontroIifunkcjonalneJi

instytucjonalnej・Kontroia funkcjonaina sprawowana jest przez Audnora

WeWnetrZnegO OraZ PraCOWnikdw zaimuJaCyCh kierownicze stanowiska oraz

PrZeZPOdiegleimjednostkiorganizacwleWZakresieichkompetencJi．

BadaniesystemukontroiiwewnetrznejbylopIZePrOWadzonewtakimzakresie，Wjakim

WlaZeSieOnOZeSPraWOZdaniemfinansowyminieWykazaiouchybieh．

3，　Wycenaa的WewipasyweworazustaIeniewynikufinansowego．

3ili Nadziehbilansowybadanajed［OStkaaktywaipasywawyceniねwsposdbnastepuiaCy：

1）　Srodkit…aieorazwahoSciniemateriaInelPraWne－WedIug cen nabyciaIub

kosztdw時WOrZenia，POmniejszonychoodpisyamortyzacyjne，

2）　zapasymaterialewitowarbwwyceniasiewg・rZeCZyWstychcenzakupu，

3）　naieZnoSci－Wkwociewymaganejzapkrty，ZZaChowaniemostroZnoSci，

4）　Srodkipien庫ne－WedlugwartoScinominainej，

5）　zobowiazania－Wkwociewymaganejzapiaty，

6）　kapita母（fundusze）wlasne－WWartOScinominaInej，

7）　pozostaieaktywalPaSyWa－WWartOScinominaineJi

3．2．Badanajednostkawyce［banadziehbiLansowyaktywaiPaSyWaWyraZonewwaiutach

ObcychpoSrednimkursieustaIonymdIadanelWaiutyprzezNarodowyBankPoiskina

dzieh3112．2008r．

3．3．Ustaieniewynikuma［SOWegOnettO．

BadanajednostkasporzadziねrachunekzyskOwistratwwariancieporewnawczymi

3．4．WbadanymrOkuobrotowymbadanajednostkaniedokonywaIazmianw prezentacJi

biiansuirachunkuzyskbwistrat．

KanceIariaBlegIychRewIdentew

AUDYTOR，Spdikazoo．

NrKIBR459
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畑山缶血ik田畑hJ訓aM虞坤　　　　　　　　　＿

4・　Charakterystykaposzcze的nychgrupbilansujakteZpozycjikszta皿jacychwynik

finansowyzarokobrotowytnMaJ且cyodOl“01“2008r．do31，12，2008r，

Charakterystyke poszczegolnych grup biiansu jak teZ pozyqikszta”ujacych wynjk

mansowyprzedstawionowpostacinastepujaCyChzestawiehtabeiarycznych‥

4．1．　BiIans．

4．2．Rachunekzyskdwistrat．



AkademiaSztukPleknychImJanaMateJkI

Pozj 埠�5､5､TvT､苳T謾R��5D�蒿���Eｦ乃����
／31．12，2008「， �3��C�(�C#��v��

AKTM � ��
A， ��ｷG夫�G%v�乏��#S#C3�#��3���23201585，62 

！． 夫�'F�66匁坊ﾖ�FW&��ﾆ觀��&�v覲���c3#h�3cR�588809 

1． �'ｦV7ｦ�V�ｷG要�D夫�乏��#S##sS���33R�2319569753 

li 疲�ﾆUｦ踞66縫邑��W&ﾖ匁�R����3���0，00 

V． 也vW7Gf6ｦVH�&v�W&ﾖ匁�R����3���000 

V． 禰8ｶr�OterminowerozIiczeniamiedzyokresowe ���3���000 

B， ��ｷG夫��'&��R��#CSc塔(�3�r�2327731，24 

Zapasv �3278，62 �3#s��3c"�

1． 疲�R�ZnoScikrdtkoterminowe ��#sC3#x�3�2�1136337，97 

川． 也vW7G�6坊ｷ&'Fｶ�W&ﾖ匁�R����C#Ccx�3cR�1172711，24 

IV． 塙&WB�koterminowerozliczeniamiedzyokresowe �3c����3�r�15403，41 

Aktywarazem �27700810，17 �#SS#�3�h�3ッ�

PASWA � ��
A． 噺���tal（funduszIwlasny ��ンss�38�3���17292634，82 

Kap ����gV襾W7ｨ�ｧ��7F�v��18854019，45 ��s�ゴs���3C"�

II． 疲�剖ｦ觚vｴ��G匁�ｶ��友����7F�v������3���0，00 
（Wie 椋�ｵ6WV坊ﾖ���｢�

川． 彪G｢�ah／（akcie）wAasne（wieIkoS（；ujemna） ���3���0，00 

IV． 噺����a＝fundusz）zapasowy ���3���0，00 

V． 噺��｢�al（fundusz）zaktuaiizaciiwycenv ���3���0，00 

Vi． ����7F�坊ｶ��友�����鉾V襾W7ｦX�ｧ&WｦW'v�R����3���0，00 

Vli． 仏�6ｸ��7G&�F��ｧｦﾆ�GV&坊t�6�����3���0，00 

VIII． 仏g6ｸ��7G&�F��ｦ觚GF����#3��H�3CR�106933，40 

IX． 尾G��lSyZZySkunettowclagurOkuobrotowego ���3���0，00 
（Wie 霧�47V坊ﾖ���｢�

B， 沸�&���ｦ�譁��&WｦV閂�匁�ｦ�&���ｦ�譁��塔s##都h�3#r�8236682，04 

RezemIynaZObowiazania �0，00 ���3���

1． 沸�&���ｦ�譁�H�&v�W&ﾖ匁�R�����3#(�3#b�85361，20 

ii． 沸�&���ｦ�譁�ｷ&GFｶ�W&ﾖ匁�R��3����塗�C#r�3126531，03 

V． �&��iczeniamiedzvokresowe 鉄S#�CSx�3sB�5024789，81 

Pasywarazem �27700810，17 �#SS#�3�h�3ッ�

ノ／
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4．2．RACHUNEKZYSKOwISTRAT．wARiANTP。ReWNAWCZY．

po＼Z， 儻YSZCZEGOLNIENIE 剳5��%､�Eｦ�弗��$W8���f����

01．01－31，12．08「， ����C���ﾃ3��3�(�C�x�X�2�

A． 儕rzychodyllettOZeSplZedaZyizrewnaneznimi，W 剴#田ツ�C��3�b�26986468，72 

tvm： 

－OdjednostekpowaZanyCh 剴��3���000 

PrzvchodvnettozesprzedaZVPrOduktew 剴#田cCSC8�3C��2697762391 

21504，66 塔イC���

K°SZtWVtWorZeniaproduktdwnawはsneDOtrZebviedn°Stki 剴��C���000 

PrzvchodvnettozesprzedaZVtOWardwimateriaIew 剴��3���000 

K°SZtVdzjai 兮inoScioperacvjhej �3�#Sc涛��3���27372608，27 

713189，70 田#cSs�Cb�

ZuZYC ����ピ��滴�3S��160430086 

UsIuqi �6R��3�鼎sベ�3�r�2904873．56 

V． 儕°dat ����sSSh�3���4026362 

－pOda ��ｶ7率�����3���000 

V． 儻vna ��X�ｶGｦV譁����鼎CC3sx�Cビ�17613223．56 

i 彪&Wｧ�� �4001817，53 �3イ##�H�Cビ�

ii ���1007075．42 都C��c��C3B�

Iii ���0100 ���C���

Zysk �7G&�F��ｧｦW7�'ｦVF�ﾅﾇ�����ﾄ(�｢���鉄s�鉄��3ォ�｢�（386139，55） 

Pozo ��妨�ﾅ･f6�Gf��W&�7岬覲�塔sツ嶋�3S��687641，38 

ZvskzezbvcianieflnanSoWVChaktvwewtrwaNch 剴C3C���C���0，00 

Dotacie 剴��3���0，00 

835298，51 田ピcC�3��

岳． 儕ozostaIekosztyoperacyjlle 剴#�C#S8�3C��223844，51 

i � 冓aniefinansowvchaktvwdwtrwaNch ���3���0，00 

Aktuai 沸�6��v�'F�66��ｷGgvWv譁WD匁��6�6�����3���0．00 

I ��InnekosztvoDeraCVine 剴#�C#S8�CC��223844．51 

Zvsk（StrataIzdziaJainoScioperacyjnejIC＋D一日） 剴�3C滴�3���77657，32 

Przychodyfinansowe 剴3Sc���3���35103，98 

DvIMdendviudziaNwzvskach，WtVm： 剴��C���0，00 

一〇djednostekpowIaZanyCh 剴��C���0，00 

Odsetk 迄�ﾅwEfﾘ�b��3Sc�x�C3��35103，98 

一〇djednoslekpowiaZanyCh 剴��3���0，00 

ZvskzezbvciainwestVCii 剴��3���0，00 

V． � 剴��3���0，00 

∨． 冢ne 剴��3c��0，00 

H． 僵osztyfinansowe 剴�sc��3cB�2715，90 

I 儖dsetk 迄�5t傭� 涛#��3�B�1516，53 

oMaZanyCh ���3���0．00 

II � � ���3���0，00 

0，00 ���3���

V． 僮nne 剴�3��3S��1199．37 

1． 兒ysklstrataIzdziahinoScigospodarczej（F＋G－H） 剴�#s3C(�3CR�110045，40 

J． 儻yIlikzdaiZelinadzwyczajnvch（J．1．J．II，I 剴��3���0，00 

（ � 剴��3���0－00 

0，00 ���3���

ZvskIstrata 冀rutto（I＋JI ��#s3C(�3CR�110045，40 

Podatekdoc 冩doWV �3S#��C���3112，00 

Pozostaleo 冩wiazkowezmniejszeniazysku ���3���0，00 

lZWiekszen 冲ratvI 

N， 兒ysk（Strata）netto（K－し－M） 剴�#3��H�3CR�106933，40 

Sl　14 劔剪�

Kanceia「iaBieg母ChRewidentbw AUDYTOR，SpbIkazo．0． NrKiBR459 
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KompletnoSei poprawnoSC sporzadzenia wprowadzenia do sprawozdania

finansowego，dodatkowychinforma画io的Snieh，ZeStaWieniazmjanWkapitaIe

（funduszu）wlasnymorazrachunkuprze巾Wewpien庫nych，

5“1“Dane zawarte we wprowadzeniu do sprawozdania oraz w dodatkowych

informacjachio匝Snieniach．

Badana jednostka sporzadzna poprawnieinformaqe dodatkowa，ObejmuiaCa

WPrOWadzeniedosprawozdaniamansowegoorazdodatkowe面omaqeiobjaSnienia．

DanezawartewinfomaqidodatkoweJSakompietne，lZeteIneipowiaZaneZbilansem，

rachunkiemzyskbwistratorazksiegamirachunkowymI．

5・2・KompietnoSeipOpraWnOSedanychzawartychwzestawieniu zmianwkapitale

（funduszu）Wねsnym．

Badana jednostka sporzadzikIPOPraWnie zestawienie zmian w kapitaIe（funduszu）

WIasnym・ZestawienietOjestkompIetneiJeStPOWiaZaneZbiIa［Sem，raChunkiemzyskbw

istratorazksiegamirachunkowymI．

5“3°　KompietnoSeipoprawnoSesporzadzeniarachunkuprzeかyw6wpienieZnych．

Badanajednostkasporzadziiapoprawnierachunekprze的rwdwpienieZnych・Rachunek

tenjestkompletnyiJeStPOWiaZanyZbilansem，raChunkiemzyskOwistratorazksiegami

rachunkowymI．

6．lnformacjeiustaleniakohcoweraportu，

6．1．PodstawaprzeprowadzeniabadaniabylaumowazdnialOi12i2008riObadanieiocene

SPraWOZda［ia血ansowego．

6．2．BadanieprzeprowadzonowsiedzibiebadanejjednostkiwdniachodO6．04．2009r．do

30，04．2009「．

6．3．Napodstawieprzeprowadzonegobadaniasprawozdania師ansowegobieglystwierdza，

Ze wjednostce badanej nie wystepuJaZagrOZenia co do moZiiwoScikonty…OWania

dzialaInoSciwrokunastepuJaCymPOrOkubadanym．

”
－
J
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7，InformacjekoFlcoWe．

7il・Rapohzawiera16stronkole叩OPO…merOWanyChjopatrzonychpodpisembiegIego・

7・2i Raportsporzadzonow6jednoblZmiaCyChegzemplarzach，Zktdrych5egz．otrzymuJe

badanajednostka，alegziOtrZymuJejednostkabadajaca．

lmieinazwisko，numereWiderIcJunyo憎Zpo帥）is

biegIegorewidenねpIZeproWad2，3iacegobadanie

Sp憎WoZdaniamansowegoikiertuacegobadaniem
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